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KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE 
08:00 - 15:00 Prohlídky kostela pro školy a družiny – po předchozí domluvě 

15:00 - 15:45  Exkurze do věže kostela se zvoněním 

16:00 - 16:45 Exkurze do věže kostela se zvoněním 

16:00 - 17:00  Komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince se zaměřením na církevní umění 

19:00 - 19:45 Exkurze do věže kostela se zvoněním 

20:00 - 20:45 Exkurze do věže kostela se zvoněním 

21:00 - 22:00 Mimořádná prohlídka „Od sklepa až na půdu“ 
Prohlídka běžně nepřístupných částí kostela, jako jsou prostory oratoří a 
kostelní půdy 

22:00 - 23:00 Noční komentovaná prohlídka za svitu svíček 

23:00 - 23:00 Uzavření kostela 

EVANGELICKÝ KOSTEL 
17:00 - 17:45 Koncert žáků ZUŠ Chodov 

18:00 - 19:30 Koncert keltské hudby a irských lidových písní 

 

Během celého odpoledne budou oba chodovské kostely otevřené pro návštěvu a individuální 
prohlídku. Prohlídky věže kostela svatého Vavřince jsou možné jen na základě časových 

vstupenek, které budou k dostání od 1. června v Infocentru. 



Poplatek za svoz odpadu 
již bez složenek

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí (SVJ, ro-
dinné domy, zahrady), že v souvislosti s platbami 
poplatku za svoz odpadu již nebudou rozesílány 
složenky.

Veškeré platební údaje potřebné k provedení 
úhrady poplatku a termíny splatnosti jsou uve-
deny ve smlouvě o poskytnutí soustřeďovacího 
prostředku na odpad, kterou každý vlastník ne-
movitosti obdržel na městském úřadě při jejím 
podpisu.

Místní poplatek lze uhradit bankovním převo-
dem nebo v pokladně Městského úřadu Chodov 
(platby pouze v hotovosti). Ke každé platbě je 
nutno uvést variabilní symbol.

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

Splatnost poplatku
Upozorňujeme všechna společenství vlastníků 

bytových jednotek, která  mají s městem Chodov 
uzavřené nájemní smlouvy na pronájem přídom-
ní zeleně okolo svých domů, že splatnost poplat-
ku je ve smlouvách stanovena ke  dni 31. března. 

Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně 
MěÚ nebo bezhotovostně na účet města.

Dana Wolfová, odbor správy majetku města

Evropský den proti vloupání
Máme tu červen, a tak můžeme konečně říci, 

že nastal měsíc vítající letní období a s ním i čas 
dovolených a letních radovánek. Krom toho nám 
však také přinese Evropský den proti vloupání, 
který tento rok připadá na středu 15. 6. 2022. 
Tento den je také připomínkou toho, aby lidé 
při svých dovolenkových a letních radovánkách 
nezapomínali na řádné zabezpečení svého na 
nějaký čas opuštěného domova. 

Proto bychom si měli uvědomit, že je důleži-
té dodržovat několik základních preventivních 
rad, které nás mohou ochránit před nezvaný-
mi hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději 
jsou totiž vynalézaví a využijí každé příležitosti.

Řádné uzamykání objektu - Při odjezdu 
zkontrolujte řádné uzavření a uzamčení všech 
oken i dveří. Neschovávejte nikdy klíče pod ro-
hožku ani do květináče. Dnešní moderní tech-
nologie dokážou navodit zdání, že je uvnitř 
vaší nemovitosti někdo stále přítomen, a to na-
příklad automatickým rozsvěcením světel.

Neupozorňujte na nepřítomnost - O svém 
odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, 
kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na 
dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepří-
tomnosti nesdělujte do telefonního záznam-
níku, natož na sociálních sítích. Požádejte 
důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepří-
tomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zaléva-
la květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala 
schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebu-
dou jevit jako opuštěné, prázdné.

Chraňte cenné předměty - Nedávejte na 
odiv, že vlastníte cenné předměty. Nechlubte 
se před cizími lidmi, co máte doma cenného. 
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. 
Pokud chcete přechovávat cennosti doma, ne-
nechávejte je na jednom místě – uložte je na 
různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo 
si pořiďte trezor.

Označte a sepište cennosti - Označujte 
cennosti, připravte jejich soupis a nechte je 
pojistit. Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní 
označení svých cenných předmětů, elektro-
nických výrobků apod. Sepište seznam těch-
to předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte 
cennosti označit dostupnými identifikačními 
metodami a prostředky. Cennosti, které není 
snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatře-
ní v případě odcizení předmětů usnadní jejich 
nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojiš-
ťovně a policii.

Okolí domu - Na zahradě nenechávejte 
volně ležet věci, jako je např. žebřík, nářadí 
či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny 
či do garáže.

Přehledný prostor před objektem - Důle-
žité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje 
odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, pro-
tože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře 
a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by 
mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. 
Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditel-
nosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolo-
vat, zda je vše v pořádku.

Pokud se i přes naše preventivní rady stane-
te obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. 
Do domu či bytu nevstupujte, může se stát, že 
pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či bytu 
vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte 
s předměty a byt neuklízejte, mohli byste ukli-
dit i stopy, které zde pachatel zanechal, a ztížit 
nám tak jeho dopadení.

 por. Mgr. Lucie Machalová, komisař
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Evangelický kostel dostane novou fasádu
Opravu fasády a střechy věže evangelického kostela začal připravovat Chodov. Město převzalo od 

církve svatostánek do své správy na počátku tohoto roku a v rámci rozpočtových změn už vyčlenilo 
první peníze pro jeho potřeby.

Na údržbu kostela a vstupní revize půjde 65 000 korun. Částku radnice vyčíslila na základě zkuše-
ností s kostelem svatého Vavřince, který má město ve svém majetku už řadu let.

Větší sumu, a to 390 tisíc korun, uvolní Chodov na kompletní projektovou dokumentaci opravy 
fasády a střechy věže. „Letos bude šance na získání dotačních peněz právě na kulturní památky. Byla 
by škoda o ně nezabojovat, a proto chceme být připraveni i s projektovou dokumentací. Dotace by 
mohla být až do výše 85 procent,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Podle městského historika Miloše Bělohlávka je chodovský evangelický kostel typickým zástupcem 
protestantských sakrálních staveb vzniklých na přelomu 19. a 20. století. Jeho základní kámen byl po-
ložen 4. června 1906, samotná stavba pak byla dokončena počátkem jara 1907. Slavnostní vysvěcení 
se uskutečnilo 7. dubna téhož roku. „Kostel byl vysvěcen jako kostel svatého Kříže, ale tento název 
se nikdy příliš neujal a prakticky po celou dobu své existence je stavba jednoduše označovaná jako 
evangelický kostel,“ doplnil historik.  (mák)

Na odstavném parkovišti skončila 
více než stovka aut

Zhruba 130 aut museli do poloviny května nechat odtáhnout v rámci blokového čištění chodovští 
strážníci. V posledních letech se po dvouměsíčním úklidu ulic města číslo pohybovalo kolem 120 od-
tažených automobilů. Přitom radnice i Chodovské technicko-ekologické služby termíny blokového 
čištění pravidelně zveřejňují v dostatečném předstihu na několika místech.

Kromě včasného dopravního značení, upozornění v chodovském zpravodaji, na webových strán-
kách a chodovském facebooku denně zdarma rozesílají přes aplikaci Mobilní rozhlas (MUNIPOLIS) 
krátké notifikace a zprávy s přesnou lokalitou, kde budou Chodovské technicko-ekologické služby 
město čistit.  (mák)

Odtah automobilu, který překážel blokovému čištění.   |Foto: Martin Polák
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Do kraje opět vyjely cyklobusy
Cyklisté mohou letos opět využít přepravu cyklobusy po celém Karlovarském kraji. Svou 20. sezónu 

zahájily už v polovině května a v provozu budou o víkendech a svátcích až do 25. září. Jedna ze za-
stávek je také v Chodově. K dispozici je pět základních tras, přičemž Zelená je pouze na objednávku. 
Cyklobus odjíždí z chodovského autobusového nádraží v 9.32 hodin, při zpáteční jízdě se na stejném 
místě zastaví ve 12.35 hodin. Poplatek za dopravu kola je stejný jako v loňské sezóně, a to 25 korun, 
za elektrokolo zaplatíte 35 korun. Mezi tradiční sponzory cyklobusu patří i Chodov, který ze svého 
rozpočtu přispívá částkou ve výši dvaceti tisíc korun. Více informací, jízdní řády, ceníky a mapu tras 
naleznete na www.autobusy-kv.cz.  (mák)

Chodov a jeho obyvatelé si v pátek 6. května připomněli 77. výročí konce 2. světové války. Před-
stavitelé města společně s dalšími hosty položili květiny celkem na pěti místech. Na tradiční pietní akt 
přicestovala  také pravnoučata jednoho z válečných zajatců pohřbených v hromadném hrobě na 
městském hřbitově. Zmíněným zajatcem byl major Konstantin Melnik, jenž byl během války nasazen 
v chodovské porcelánce. Ten byl v roce 1943 zastřelen pro výstrahu poté, co odmítl pokračovat v prá-
ci, dokud se nezlepší podmínky jeho vojáků.  (mák)

Pravnuk Konstantina Melnika pokládá květiny u hrobu válečných zajatců v Chodově.  |Foto: Martin Polák

Chodov si připomněl konec války
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Kulturní servis

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Chodov v minu-
lých dnech přihlásil 
do prestižní ankety 
Stavba Karlovarska 
nedávno úspěšně 
zrekonstruovanou 
budovu základní 
umělecké školy. 
Kde přesně mohou 
zájemci na podpo-

ru naší školy hlasovat?
Pomalu končí školní rok, což je pro ředi-

tele a učitele vždy velmi náročný čas, jelikož 
je potřeba vše stihnout dokončit a uzavřít 
před nástupem na letní prázdniny. Zároveň 
je to čas bilancování a vzpomínání, co se 
v uplynulém školním roce povedlo a na co 
se případně v příštím roce zaměřit.

Úplně nová je letos tato situace pro kole-
gy ze základní umělecké školy, kteří se zá-
věrem loňského roku přestěhovali do nově 
zrekonstruované budovy v ulici Dukelských 
hrdinů a zhruba za měsíc budou uzavírat 
první školní rok v novém působišti.

Čím déle kolem nové budovy v centru 
města chodím, tím častěji si říkám, že tato 
investice se opravdu vyplatila. Nejenom 
protože všechny umělecké obory získaly 
nové zázemí pod jednou střechou, a tím 
se usnadnilo docházení dětem, rodičům  
a pedagogům.

Vlastní rekonstrukce budovy je velmi 
zdařilá a my, zastupitelé města Chodova, 
můžeme být právem pyšní, že jsme se pro 
toto řešení rozhodli.

Rekonstrukci budovy ZUŠ jsme přihlásili 
do soutěže „Stavby Karlovarska“, kde jsou 
navržené všechny významné stavební re-
konstrukce za poslední dobu. I kdyby naše 
škola  soutěž nevyhrála, určitě na tento se-
znam povedených stavebních děl patří. 

Na tomto místě bych se chtěl na Vás 
všechny obrátit s prosbou o podporu. 
Vlastní hlasování je otevřeno v termínu od 
18. 5. do 16. 6. 2022 a je možné na odkazu 
https://www.stavbykarlovarska.cz/cz/
hlasovani-skk. 

Pojďme ukázat počtem hlasů, že jsme na 
naši ZUŠ hrdí. (mák)

Pozvánka na chodovský Den 
pro sociální služby

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracov-
ními skupinami Komunitního plánování sociál-
ních služeb v Chodově pořádají 16. ročník Dne 
pro sociální služby. Akce se bude konat 17. červ-
na 2022 od 10.00 do 14.00 hod. v prostorách 
Staroměstské ulice v Chodově. Svoji činnost zde 
budou prezentovat poskytovatelé sociálních slu-
žeb, které využívají nebo mohou využívat obča-
né města Chodova. I v letošním roce zde bude 
probíhat testování na cholesterol, testování cukru 
v krvi, měření tělesného tuku a ukázka první po-
moci. Vše zajistí organizace DIAKar – nezisková 
organizace, která se věnuje poradenství pro oso-
by s diabetem a kardiovaskulárním onemocně-
ním, a Státní zdravotní ústav, který se zaměřuje 
na podporu zdraví, preventivní programy v oblas-
ti zdraví a zdravý životní styl. 

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb 
zpestří svými vystoupeními klienti Denního cen-
tra Mateřídouška a žáci Základní umělecké školy 
v Chodově.

Na tuto akci srdečně zveme všechny občany 
města Chodova a okolí.

 Bc. M. Fojtíková, koordinátorka KPSS

Zemřel první porevoluční 
starosta města Jan Smolka

V úterý 10. května 
2022 zemřel první 
porevoluční staros-
ta Chodova Ing. 
Jan Smolka (1949).  
V čele města stál 
osm let, a to od zlo-
mového roku 1990 
až do roku 1998. 

Za jeho působení ve vedení Chodova začalo 
město nabírat zcela nový směr, ve kterém násled-
ně pokračovali také jeho nástupci.

Jana Smolku dodnes mimo jiné připomíná 
stacionář Mateřídouška, jehož vznik a založení 
starosta velmi usilovně podporoval. Stejně tak se 
zásadním způsobem přičinil o vznik chodovské 
městské policie, u jejíhož zrodu stál, a nemalý 
podíl měl také na vybudování nové radnice.

S odchodem Jana Smolky přišel nejen Chodov 
o významnou osobnost, která se zapsala do his-
torie Sokolovska.  (mák) 
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Chodov bude dva týdny 
bez teplé vody 

Společnost Marservis oznamuje, že z důvodu 
provádění opravy horkovodního přivaděče – 
výměna části potrubí, bude ode dne 1. 8. 2022 
přerušena dodávka tepelné energie do města 
Chodova.

Po dobu provádění výměny tohoto potrubí 
bude dodávka tepla pro TUV pro všechny od-
běratele dočasně přerušena. Přerušení předpo-
kládáme v délce čtrnácti dnů.

Původní termín provádění opravy stanovený 
od 15. 6. 2022 se nakonec podařilo posunout až 
na dobu školních prázdnin.

Marservis se za toto omezení omlouvá a uvá-
dí, že opravu se bude snažit provést co nejrych-
leji.  (red)

 Chodovské základní školy zapsaly v závěru dubna budoucí prvňáčky. V letošním roce rozeslaly 
rodičům 136 pozvánek, což je více než předchozí rok, kdy se mělo k zápisu dostavit 102 dětí.

Konečné počty prvňáčků ze zápisů a skutečné zářijové nástupy do škol jsou většinou rozdílné, 
důvodem bývá stěhování či odklady docházky.

Ve čtyřech chodovských základních školách v tomto školním roce celkem usedá v lavicích zhruba 
1 150 žáků.  (mák)

Školy zapsaly budoucí prvňáčky

Na otázky o odpadech 
odpoví nový web

Všechny potřebné informace o odpadech 
naleznou obyvatelé Chodova na jednom místě. 
Přehledně a v moderním designu je nabízí nové 
stránky www.odpadychodov.cz.

Novinka je určena jak pro běžné občany měs-
ta, tak pro podnikatele.

Návštěvníci stránek se v jednotlivých sekcích 
seznámí s aktualitami v této oblasti, vyhláškami 
či plánem odpadového hospodářství Chodova. 
Samozřejmě nechybí potřebné formuláře ke sta-
žení, například pro objednání popelnice či žádost 
o zapojení do systému.

Web mimo jiné také podrobně popisuje cestu 
odpadů - od informace, kam který odpad patří, 
až po jeho konečnou fázi ve zpracovatelských 
firmách.  (mák)

Zápis do prvních tříd v ZŠ Školní ulice.   |Foto: Martin Polák
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Život ve městě objektivem 
zpravodaje

Fotostrana je tentokrát věnována dvěma největším akcím za poslední týdny. V závěru dubna se ve 
městě konalo tradiční pálení čarodějnic, kde nechyběla pořádná porce muziky, soutěže, opékání buř-
tů či volba Miss čarodějnice. O dva týdny později pak do Chodova zavítala legendární česká kapela 
Olympic. V Kassu si její koncert nenechaly ujít stovky fanoušků.  |Foto:  Martin Polák a SDH Chodov     
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v červnu
Červen je začátkem léta a na zahradě je 

spousta práce. Červen je nejen měsícem prv-
ních úrod, ale i obdobím nástupu vysokých 
teplot a bouřek. Záhony i dřeviny budou po-
třebovat vydatnou zálivku zvlášť po poměrně 
suchém máji. Dozrávají první ovocné druhy, 
třešně, začíná se vybarvovat angrešt, rybíz  
a maliny, sklízíme jahody. U dobře odkvetlých 
jabloní a hrušní s bohatou násadou nezapo-
meneme na ruční probírku plůdků, kdy mají 
asi 1-2 cm v průměru, stromy můžeme i při- 
hnojit. Větve zejména tvarovaných stromů 
zbavujeme předčasných a konkurenčních vý-
honů. Rybízy a angrešt můžeme množit po-
mocí dlouhých zelených řízků.

Růže lze také množit ze silných výhonů  
s květem a min. šesti očky tak, že květ odstři-
hneme, tři očka vnoříme v polostínu do půdy  
a svrchu přikryjeme velkou zavařovací skleni-
cí. Udržujeme ve vlhku.

U vinné révy odstraňte či zakraťte její ne-
plodné letorosty.

Podle potřeby provádíme ochranný postřik 
proti chorobám a škůdcům.

Kontrolujeme výskyt mšic – nacházejí se na 
nejmladších výhoncích; při menším výskytu 
napadené výhonky odstřihneme, při větším 
zasáhneme vhodným insekticidem (Pirimor, 
Calypso 480 SC, Calypso AL, Nurelle D).

V zeleninové části můžeme ještě do volné 
půdy vysévat okurky, vysazovat rajčata a pa-
priky. Sklízíme první rané brambory, kedlu-
ben, mrkev, hrášek. Na uvolněné záhony ješ-
tě vyséváme pozdní mrkev, keříčkové fazole 
a hrášek na druhou sklizeň. Plevel kroťte prů-
běžně buďto motyčkou, nebo mulčováním. 
Jako mulč lze použít posekanou trávu, štěpku 
z větví či kůry. Zadržuje vlhkost i živiny v půdě. 
Nezapomínáme na přihnojování plodových 
zelenin plnými hnojivy. Větráme skleníky a fó-
liovníky a za teplého počasí je necháme ote-
vřené i v noci. Pro největší nepřátele okurek, 
paprik a cuket - slimáky - připravíme pasti  
v podobě prkének, pod která se přes den 
schovají, misek s pivem nebo rozhozením 
granulí s obsahem fosforečnanu železnatého 
(ekolog. bezpečné).

V okrasné zahradě odstříháváme odkvetlá 
květenství (např. na šeříku), okrasné záhony 
uvolňujeme od cibulí tulipánů a narcisů nebo 
seřízneme nať. Vysazujeme další letničky, 

dvouletky, záhony doplňujeme i podzimní-
mi květinami. Upravujeme keře, vyšší trvalky 
přivazujeme k opěrám, na konstrukce vyvazu-
jeme nové výhony popínavých růží. Růže po 
prvních květech musíme přihnojit, aby dále 
dobře kvetly. Pečlivě dbáme na přihnojení  
a zálivku květin v okenních truhlících. Vysévá-
me dvouletky - zimní fialy, hvozdík, topolov-
ku, sedmikrásu, pomněnku, macešku, čínské 
karafiáty. Stále je možno vysazovat okrasné 
dřeviny v kontejnerech v úrovni tak, jak rostly 
v nádobě, neutápět.

Mnoho potěšení z výsledků vaší práce  
a skvělý start do léta a dovolených přejí cho-
dovští zahrádkáři.

Pranostika:
• V červnu-li více sucho než mokro 

bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
• Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, 

jak začnem kositi.
 www.zahradkari.cz/zo/chodov

Vzpomínka
Dne 3. 6. 2022 uplyne 10 let 

od úmrtí našeho milovaného 
tatínka, manžela, dědečka  
a pradědečka

 Stanislava Holinky
z Chodova.

Za tichou vzpomínku na to-
hoto laskavého člověka, který 
navždy zůstal v našich srdcích, 

děkujeme.  Rodina

Oznámení o dočasném 
uzavření poboček České pošty

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že  
z důvodu mimořádné odstávky centrálních apli-
kací nebude v termínu 17. 6. od 19.00 hodin 
- 20. 6. 2022 do 7.00 hodin otevřená žádná 
pošta.  (red)
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Služba Chodovský expres
Máme za sebou již 3 měsíce plného provo-

zu Chodovského expresu. Služba je určena pro 
přepravy přednostně do zdravotnických zaří-
zení či služeb a na úřady v Chodově, Sokolově 
či Karlových Varech.

Připomínáme, že je nutné službu objednat 
nejpozději 1 den předem na telefonu 720 024 
788. Je určena pro registrované, pro registraci 
je nutné průkazkové foto a občanský průkaz, 
případně průkaz ZTP/P.

Nenahrazujeme úkony pečovatelské služby, 
záchranné služby a další obslužné úkony. Řidič 
nedoprovází seniora, nepřebírá odpovědnost 
doprovodu seniora.  Ohlasy na přepravu jsou 
vesměs pozitivní, klienti odchází spokojeni. 
Také připomínáme, že pokud byl průkaz vydán 
a žadatel se následně bude nevhodně či agre-
sivně chovat či jednat, bude mu průkaz ode-
brán a bude bez náhrady vyřazen ze systému 
přepravy Chodovského expresu.

Mgr. E. Virtelová, vedoucí sociálního odboru

Městská galerie představila obrazy 
Kateřiny Hrachovcové

Výstavu s názvem Kdy, když ne teď přivezla začátkem května do chodovské Galerie u Vavřince herečka, mode-
rátorka a malířka Kateřina Kaira Hrachovcová. Expozice, která nabídla řadu velkoformátových obrazů a kreseb, je  
v Chodově k vidění až do 2. června. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od  
13 do 17 hodin.  |Foto: Martin Polák

Dovolené lékařů na poliklinice
MUDr. Korejs Vlastimil (zástup MUDr. Vale-

šová Veronika)
4. 7. – 12 .7. 2022
1. 8. – 19. 8. 2022
5. 9. – 16. 9. 2022
MUDr. Valešová Veronika Nikol (zástup 

MUDr. Korejs Vlastimil) 
13. 6. – 1. 7. 2022
18. 7. – 29. 7. 2022 
14. 10. – 19. 10. 2022
MUDr. Cháma Kamil (zástup MUDr. Mestická 

Petra)
15. 6. – 22. 6. 2022
MUDr. Duda Jan
4. 7. – 15. 7.2022
4. 8. – 7. 8. 2022
MUDr. Šteinfeld Jan
1. 8. – 19. 8. 2022
OKB laboratoř p. Bělohlávková
4. 7. – 10. 7. 2022
1. 8. – 14. 8. 2022 
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ZŠ Školní ulice

Pěvecká soutěž Slavíček z Husovky

Dne 16. 5. 2022 proběhla po dvouleté covido-
vé pauze na 1. stupni naší školy oblíbená pěvecká 
soutěž  SLAVÍČEK Z HUSOVKY.

Po vítězství v třídním kole byly výkony perfekt-
ně připravených malých zpěváčků velmi vyrov-
nané, a práce poroty tak velmi těžká.

V závěru soutěže si všichni společně s paní 
asistentkou vesele zazpívali. Výherci obdrže-
li diplom a sladkou odměnu. Všem soutěžícím 
děkujeme za přípravu a výhercům ještě jednou 
gratulujeme. Paní učitelky z 2. A, 4. A a 5. B
Nabídka pracovního místa

Hledáme učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aproba-
ce M, F) - plný úvazek (dle zákona č. 563/2004 Sb). 
Informace podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz. 
50. výročí existence naší školy

Jak jistě všichni víte, v tomto roce naše škola 
slaví 50. výročí  svého založení. Oslavy se usku-
teční v termínu 27.–29. června 2022 a budou do-
provázeny bohatým programem.

Pro veřejnost je vyhrazen termín 29. června 
2022. V tento den Vás srdečně zveme na „den 
otevřených dveří“ od 15.00  do 16.00 hod.

 Žáci, pedagogové a vedení školy
Školní družina

Ani naše školní družina nezaostává ve svých ak-
cích. Na počátku měsíce pořádala dílničku ke Dni 
matek ve spolupráci s pí Markovou. Tatínci, strýčci  
i dědečkové vyráběli s dětmi dárečky, kterými 
pak děti obdarovaly své maminky, babičky.

Další oddělení si připravilo besídku s básnič-
kami a písničkami, se kterou vystoupilo v klubu 
důchodců.

A na konci měsíce byla vyhodnocena výtvarná 

ZŠ Husova ulice soutěž „Ptačí tajemství“. Téma bylo jasné a prove-
dení už bylo na soutěžících. Své výrobky přinesli 
do školy na výstavu a žáci hlasováním na lísteč-
cích vybrali vítěze.

Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme. 
Fotky budou uveřejněny na stránkách školy.

 Mgr. Lenka Hrušková

Úspěch na Mc Donald´s Cupu
V letošním roce se naši žáci 1. stupně zúčast-

nili 23. ročníku fotbalového turnaje Mc Donald´s 
Cup. V okrskovém kole v Novém Sedle žáci   
4.–5. ročníku vybojovali 3. místo. Mladší žáci 1.– 
3. ročníku získali 1. místo a postup do okresního 
kola, které se konalo 4. 5. 2022 v Sokolově. Zde 
podlehli svým silnějším soupeřům a skončili na  
4. místě. Pochvala patří všem, kteří reprezentovali 
naši školu.  Mgr. Marta Kořánová
Štafetový pohár

Dne 21. 4. se žáci naší školy zúčastnili okresní-
ho kola v atletické soutěži  Štafetový pohár. Byli 
to žáci 2.-3. tříd Josef Sluka, Petr Süč, Petr Ton-
hauser, Adam Haberer, Michaela Dindová, Kyra 
Lemerman, Veronika Dobiášová, Nicol Horáková, 
Karolína Rumlenová.

Veronika Dobiášová (vlevo) a Emma Švecová.
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Žáci 4.-5. tříd Viktor Krajmer, Samuel Vaško, 
Patrik Tesař, Matyáš Buchtel, Emma Švecová, Me-
lanie Procházková, Karolína Vodáková a Michaela 
Mokrá. Vybojovali si krásné 2. místo a postup do 
krajského kola - kde skončili na 8. místě. Emma 
si k tomu v doplňkové disciplíně přidala zlatou 
medaili ve skoku dalekém z místa (v okresním 
i krajském kole). Verča 2. místo v hodu plným mí-
čem. Všem blahopřejeme! Mgr. Hana Nekysová
Ekologický týden

Celý povelikonoční týden se nesl v duchu eko-
logie. Pro první stupeň jsme si připravili oslavu 
Dne Země formou různých aktivit.

Žáci si vyzkoušeli své znalosti v rozpoznávání 
různých druhů zvířat, ptactva a rostlin, poznávali 
zvířecí stopy, sestavovali skládačku kostry a také 
předvedli své znalosti správného třídění odpadu. 
V pátek si péči o životní prostředí vyzkoušeli na-
živo žáci 8. A, kteří se vydali s paní učitelkou čistit 
koryto řeky Ohře do Lokte. 

Uklidili velké množství odpadu, a proto si na 
závěr za odměnu upekli buřty. 

 Mgr. Hlinková a Mgr. Zachariášová
Vědomostní soutěže

Na druhém stupni se konalo v měsících únor 
až duben velké množství školních kol soutěží. 

Proběhly olympiády z chemie, zeměpisu, příro-
dopisu, českého jazyka a dějepisu. Výsledky žáků 
nebyly nijak špatné.

Ti nejlepší byli na začátku května odměněni 
sladkou odměnou.

Všem za účast v soutěžích moc děkujeme 
a děkujeme i vyučujícím za přípravu a organizaci 
školních kol.               Mgr. Arnoštka Jankovská
Dívky uspěly v recitační soutěži

Dne 7. 4. se v Aši konalo krajské kolo v recitač-
ní soutěži. Obrovský úspěch si zasloužily žákyně 
3. B. Zuzana Čalounová, která vyhrála 1. místo 
- hlavní cenu, Ella Buiová získala cenu za výběr 
textu a souznění s ním. Gratulujeme!

 Mgr. Hana Nekysová

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěv-

ková organizace, hledá kvalifikované učitele/
učitelky s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb.  
v aktuálním znění.

Jedná se především o učitele pro výuku an-
gličtiny, němčiny, informatiky, matematiky, ale  
i ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů na 
2. stupni. E-mail: reditel@zs2chodov.cz.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Žáci 8. A po úklidu řeky Ohře v Lokti.

13Zprávy z města



ZŠ Nejdecká ulice

Máme průkaz cyklisty
Po dlouhé době mohli žáci našeho 4.–6. roč-

níku opět navštívit dopravní hřiště v Sokolově.  
V průběhu krásného, slunečného dne si ve dvou 
skupinách procvičili pravidla silničního provozu, 
natrénovali poznávání dopravních značek, za-
jezdili si po hřišti, a vyzkoušeli si tak své znalosti  
i v praxi. Na závěr absolvovali starší žáci úspěšně 
dopravní testy, a získali tak průkaz cyklisty.
Učíme se venku

Vzhledem k letošnímu krásnému, teplému 
počasí mohla začít výuka i v přírodní učebně na 
zahradě školy. Na čerstvém vzduchu tak mohou 
děti trávit čas nejen při výtvarné výchově, pří-
rodovědě, ale i v dalších předmětech. Prostředí 
zahrady, okolní zeleň a čerstvý vzduch jsou pro 
většinu z nich příjemnou změnou a osvěžením 
běžné výuky v učebnách školy.  A určitě jim to 
přinese i lepší výsledky v závěru školního roku.

 Mgr. Pavel Nováček

Děti ze speciálních tříd byly na farmě
Mezi tradiční každoroční akce školy patří i ná-

vštěva na farmě Kozodoj v Karlových Varech. Na 
začátku května se tam v letošním školním roce 
vypravili žáci speciálních tříd. Pod vedením zku-
šeného lektora si prohlédli celý statek, jeho při-
lehlé pastviny a na nich žijící zvířata. Dozvěděli 
se řadu zajímavých informací, jak zvířata žijí, čím 
se živí, jakou péči vyžadují, mohli si je i pohladit. 
Na farmě se děti potkaly se všemi běžně rozšíře-
nými evropskými hospodářskými zvířaty, mohly 
však vidět i některá exotická, jako jsou lamy nebo 
pštrosi. Všem účastníkům se návštěva velmi líbila 
a těší se na další podobnou akci. 

 Mgr. Blanka Zámečníková
Poděkování vedení Vřesové a Vintířova

Od roku 1992 byl při naší škole zřízen Klub přá-
tel dětí, později přejmenovaný na Spolek, jehož 
zakladatelé si jako hlavní cíl stanovili hájit zájmy 
žáků s výukovými problémy a pomáhat jim při in-
tegraci do společnosti.  Hlavním zdrojem příjmu 
byly na začátku členské příspěvky zaměstnanců 
a rodičů žáků, později začala škola oslovovat 

Žáci ZŠ Nejdecká na návštěvě farmy Kozodoj.  |Foto: ZŠ Nejdecká
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Mateřská škola Chodov

Den rodin v mateřinkách
V sobotu 14. 5. 2022 se ve 14 hodin otevřely 

brány do školních zahrad všech chodovských ma-
teřinek. Pedagogové v každé školce připravili pro 
malé návštěvníky a jejich doprovod tematicky la-
děné herní a zábavné aktivity na celé odpoledne.                                                                                                              
V MŠ Nerudova jste mohli zavítat na „Louku plnou 
překvapení“, kde jste si mohli vyzkoušet např. zdo-
lání opičí dráhy, jízdu v zahradních kolečkách, třídě-
ní víček od PET lahví podle barvy, stavbu hmyzích 
domečků, skákání v pytli. V tvořivém koutku jste si 
mohli namalovat kamínek pro štěstí nebo přívěsek 
na ozdobu a děti se jistě dosyta vyřádily ve skáka-
cím hradu, který nám zapůjčili manželé Línovi.                                                                                                                                      

V MŠ Zahradní byl připraven program „Hrátky 
u zahrádky“. Na děti čekalo např. kreslení křídami 
na chodník, skládání rozstříhaných obrázků, pře-
nášení míčku s květináčem na noze, driblování 
v obruči, písničková křížovka nebo lovení rybek. 
Bylo zde možné také posedět u ohně a opéci si 
přinesené buřtíky. 

V MŠ U Koupaliště v rámci programu „Tvoříme 
a bavíme se“ malí i velcí návštěvníci malovali na 
kamínky, děti pak chytaly rybičky, skákaly do písku, 
prolézaly tunelem, skákaly v pytli a všichni odpole-
dne zakončili dětskou diskotékou.

V MŠ Školní si v programu s názvem „Z pohádky 
do pohádky“ připravili úkoly z pohádek. Mohli jste 
třídit hrách jako Popelka, závodit v běhu s lopatou 
jako Jeníček a Mařenka v Perníkové chaloupce, na-
vštívit princeznu Koloběžku i Šípkovou Růženku, 
zahrát si kuželky s Cipískem, skákat s Maxipsem 
Fíkem.

Za odměnu si děti mohly nechat nakreslit na 
obličej obrázek a také zde byla možnost posedět  
u ohně a opéci si buřty. Děti dostaly za své snažení 
drobné sladké odměny. 

Pro všechny pak bylo připraveno malé pohoště-
ní (káva, džus, výborný jablkový závin, perník nebo 
muffiny), které připravily naše šikovné paní kuchař-
ky. Počasí bylo nádherné, všichni se dobře bavili, 
Den rodin se nám vydařil.

  Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

i místní podnikatele a instituce. Spolku se tak např. 
v r. 1998 podařilo získat osobní počítače a tiskárnu 
pro potřeby žáků. Bohužel, v následujících letech 
dárců ubývalo. Kdo nám však zůstal věrný a pra-
videlně od r. 2002 finančně podporuje činnost 
spolku, jsou OÚ Vřesová a OÚ Vintířov. Díky jejich 
podpoře mohl spolek každoročně hradit dopravu 
na školní výlety nebo nakoupit chybějící učební 
pomůcky. Jménem dětí a žáků školy Vám touto 
cestou děkujeme za trvalý projev podpory.

 Mgr. Lenka Hroncová, předsedkyně spolku
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace, hledá kvalifikovaného uči-
tele/učitelku s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 
Sb. v aktuálním znění.

Informace: osobně: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, 
okres Sokolov 

telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz  
 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Od nového školního roku přijmeme na plný 

úvazek učitele/učitelku s kvalifikací na 2. stupeň 
školy s aprobací český jazyk. Informace na telefo-
nu 352 352 190 nebo 602 255 746.
Poslední zvonění

29. 6. 2022 se od 17.00 koná pro vycházející 
žáky naší školy a jejich rodiče tradiční Poslední 
zvonění. Akce proběhne v KASSu, vstup je možný 
pouze na vstupenky, které obdrží vycházející žáci 
ve škole. 
Placení obědů na školní rok 2022/2023

Kancelář školní jídelny bude v provozu od  
22. 8. 2022 v době od 7.00 – 11.00  a od 11.30 – 15.00  
hodin každý všední den. Každý strávník si musí  
v září aktivovat obědy. Aktivace je možná přímo  
v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 352 352 
199.  Od 1. 9. 2022 platí pro dětské strávníky tyto 
ceny obědů: 7–10 let – 28 Kč, 11–14 let – 29 Kč, 15 let  
a více – 30 Kč.
Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen  
1. září 2022 v 8.00 pro žáky 1.–9. ročníku ve škole 
v ulici Smetanova. Žáci 1.-5. ročníku budou vchá-
zet do školy vedlejším vchodem (nově přistavě-
ná část školy), žáci 6.-9. ročníku vchází do školy 

hlavním vchodem. První školní den nemusí mít 
žáci s sebou přezůvky. První školní den mohou 
se žáky 1. tříd přijít zákonní zástupci. Od druhé-
ho školního dne vstupují do školy žáci sami, 
z bezpečnostních a organizačních důvodů 
není možné, aby žáky rodiče doprovázeli až 
do budovy!  Mgr.  Iva Šípová, ředitelka školy
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Policie České republiky

Opilý motorkář havaroval u rybníka, 
po pádu skončil v nemocnici

V pátek 13. května letošního roku měl 
pětačtyřicetiletý muž z Chodova řídit motocykl 
značky Yamaha. Krátce před 20. hodinou měl jet  
v Chodově po účelové komunikaci vedoucí ko-
lem rybníka, následně se měl snažit zastavit, 
ovšem přitom zřejmě nezvládl řízení a s moto-
cyklem spadl na pravý bok.

Po příjezdu policejní hlídky se muž podrobil 
orientační dechové zkoušce na přítomnost al-
koholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,08 
promile. Motocykl, na kterém jel, byl navíc bez 
registračních značek a policisté lustrací zjistili, že 
je motocykl v evidencích veden jako trvale vy-
řazený.

Po dopravní nehodě byl pětačtyřicetiletý muž 
převezen se svým zraněním do nemocnice, kde 
byl ošetřen a následně také hospitalizován. Zá-
roveň se podrobil lékařskému vyšetření spoje-
nému s odběrem biologického materiálu.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní ne-
hody jsou předmětem dalšího šetření.

 nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR 

Souhrn jednotky za duben
V dubnu zasahovali chodovští hasiči u 20 

událostí. 10 událostí bylo mimo území Chodova,  
3 osoby byly zachráněny, 5 osob bylo zraněno, 
jedna osoba zemřela. Jednotka vyjela na záchra-
nu osoby pomocí AED (automatizovaný externí 
defibrilátor) do ulice U Koupaliště, lékař bohužel 
konstatoval exitus osoby.

Byla zaevidována jedna nepoplachová čin-
nost na žádost zřizovatele (tzv. „ZOČ“), úklid 
zátěžového materiálu po havarijní opravě po 
vichřici ze střechy mateřské školy. Požárů bylo 
celkem pět (9. května – odpad za domem, ČSA 
- odpad před domem, Královské Poříčí - těžeb-
ní velkostroj, Vintířov - kůlna, Lomnice - páso-
vý dopravník). Ostatní zásahy měly technický 

Poslední směna Miloše Hrušky, prověřovací cvičení v bývalé sklárně. Foto: SDH Chodov
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Střípky z policejních svodek
Ukončení vztahu mezi partnery nemusí být 

vždy jen asertivní a diplomatická dohoda u kávy 
a sbaleného kufru.

Své samozřejmě hrají i nejrůznější emoce, 
které mohou vyústit i do nepředložených reakcí 
jednoho z partnerů, o čemž se přesvědčil 48letý 
muž, který se odvážil před svou partnerkou vy-
slovit větu: „Už tě nemiluji, odcházím z bytu.“

Během několika minut začal z bytu odcházet 
celý jeho šatník, ale bohužel přímo z okna ve  
4. p. panelákového bytu. Za ním se daly na od-
chod všechny osobní věci, ale ve směru schodi-
ště v mezipatří.

Na řadě byl odchod samotného muže, ale to 
již byli na místě naštěstí přivolaní strážníci, kteří 
krotili rozvášněné emoce rozzuřené ženy, a si-
tuaci se podařilo výrazně zklidnit. 

Naši největší relaxační odpočinkovou zónu 
s vodní plochou, zv. Bílá voda, všichni místní 
občané samozřejmě velmi dobře znají. Vybu-
dované ohniště s grilovacím roštem je neustále 
využívané každým, kdo se rozhodne uspořádat 
rodinný piknik na čerstvém vzduchu, a když je 
jen trochu teplejší počasí, spojí jej často i s mož-
ností koupání.

Vzhledem k hrozícímu riziku způsobených 
úrazů či nebezpečí tonutí byly v místě kolem 
vodní plochy vybudovány i dva kontaktní SOS 
pointy s instalovanými držáky na záchranný plo-
vák a házecí lano.

Na všech zařízeních je instalováno upozor-
nění, aby na tyto záchranářské pomůcky lidé 
nesahali jen ze zvědavosti, neboť při sejmu-
tí pomůcek z držáků dojde ihned k odeslání 
nouzového poplachu k dozorčí službě Městské 
policie Chodov.  Je proto s podivem, že držá-
ků, bez nějakých ohledů, využila jedna partička 
grilujících návštěvníků k tomu , aby na ně rozvě-
sila igelitky s masem na grilování, a tím úspěšně 
odpálila celou řadu tísňových signálů.

Argument typu „přeci nám na maso nevlezou 
mravenci“ jsme nepřijali.    
Hledáme kolegu

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní  
a dopravní problematice tomuto městu v uni-
formě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Městská policie Chodovcharakter. Jednotka se podílela na řešení tří sil-
ničních dopravních nehod. V Dolních Nivách byla 
vyproštěna zraněná osoba z osobního vozidla 
mimo komunikaci, následně byla předána do 
péče ZZS, další nehoda dvou osobních vozidel, 
bez zranění, byla v ulici Tovární.

Další nehoda dvou osobních vozidel, kte-
rá si vyžádala lehčí zranění dvou osob, se stala 
ve Vintířově. Naše jednotka byla vyslána spolu  
s mnoha dalšími složkami IZS také ke srážce vla-
ku a osobního vozidla v Nových Hamrech. Zde si 
nehoda vyžádala těžké zranění řidiče osobního 
vozidla s nutností jeho vyproštění a následný le-
tecký transport do nemocnice.

Dva další zásahy si vyžádal rozmar počasí, 
po nečekaném silném sněžení docházelo po 
zatížení mokrým sněhem k pádu stromů na ko-
munikace v Dolních Nivách a u Staré Chodov-
ské. Mimo běžnou zásahovou činnost chodovští 
hasiči vypomáhali v Krajském asistenčním centru 
pro uprchlíky z Ukrajiny v KV Aréně (KACPU) cel-
kem osmi dvanáctihodinovými směnami. Během 
střídání  jedné ze směn střídající členové poskytli 
spolu s dalšími svědky první pomoc zraněné se-
niorce, která upadla v Karlovarské ulici. Jednou 
byla jednotka prověřena při cvičení v prostorách 
bývalé sklárny v Hrnčířské ulici.

Během tohoto výcviku se členové jednotky 
rozloučili s naším dlouholetým hasičem Milo-
šem Hruškou (na snímku) v rámci jeho poslední 
směny. Ten zasvětil chodovské zásahové jednot-
ce bezmála 40 let svého života. Milošovi děkuje-
me za perfektní odvedenou práci, do následné 
životní etapy v jiném městě, kam jej osud zavál, 
přejeme hodně zdraví, štěstí a hlavně stálý životní 
optimismus. 

Průběžné informace jsou aktualizovány na 
webu www.sdhchodov.cz či našem facebooku.

 Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov
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O Čertově trůnu nad Chodovem

Čertův trůn nad Chodovem na kresbě Jana Všetuly. |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

V minulém čísle zpravodaje jsme si připo-
mněli pověst o poustevníku Vavřinci. Protože 
je to již několik let, co jsem o nejstarších cho-
dovských pověstech psal, je asi namístě při-
pomenout i pověst další. Mimo jiné je to totiž 
výborný tip na výlet v blízkosti našeho města.

Mezi Chodovem a Vintířovem, severozápadně 
od Lesní ulice, již v katastru Vintířova, leží kopec, 
který je označován jako Skalka. Nevysoký vrch je 
dnes celý porostlý hustým lesem a na svém vr-
cholu má rozsáhlý březový háj. Uprostřed břízek 
ze země trčí několik velkých žulových masivů, 
ohlazených větrem a vodou. Na jednom z těchto 
kamenů jsou viditelné kruhové prohloubeniny - 
vypadají skoro jako otisky pozadí.

Podle pověstí jsou to otisky zadku ďábla, který 
zde v dávných dobách sedával a z tehdy holého 
kopce sledoval dění v údolí. Chodováci se kopce 
a čerta báli, protože jim škodil, kde to jen šlo. 
Zaklínal dobytek, posílal poutníky na špatnou ces-
tu a temnými silami ovládal lesní zvěř i lidi ve 
své blízkosti. Dokonce na Chodov sesílal i špatné 
počasí - hromy, blesky a velké bouřky. Od těch 
dob přicházejí deště k Chodovu vždy přes tento 
kopec.

Jednou seděl opět satanáš na svém žulovém 

trůně a s pýchou sledoval své panství. Vymýš-
lel zrovna, co špatného by Chodovákům mohl 
udělat a jakou zlomyslnost si pro obyvatele údolí 
dnes připraví. Najednou zaslechl, jak v blízkém 
křoví něco šramotí, a uslyšel zvuk blížících se kro-
ků. Čert se zaradoval, zamnul si pařáty a už už 
začal přemýšlet, co špatného nešťastnému pout-
níkovi provede.

Křoví se rozhrnulo a na mýtinu vystoupil muž 
v mnišské kutně, kterému se na krku houpal dře-
věný kříž. Muž shodil kapuci z hlavy a ďábel ke 
svému úleku poznal mnicha Vavřince, který si ne-
dávno vystavěl svou poustevnu na Smolnickém 
kopci.

Mnich se na čerta zle zamračil a řekl: „Nad 
tímto místem a obyvateli chodovského údolí již 
ani ty, ani tvé síly nemáte žádnou moc, pekelní-
ku! Vrať se do horoucích pekel, odkud přicházíš,  
a nikdy se nevracej!" To řekl, pozdvihl kříž a po-
kropil čertův trůn svěcenou vodou.

V ten okamžik ďábel strašlivě zaklel, zakvílel, 
seskočil ze svého trůnu a v oblaku kouře zmizel 
v zemi. Zůstal po něm jen pach síry a spáleniny, 
který ale brzy odvál vítr. Od těch časů se zde již 
ďábel nikdy neobjevil a lidem a zvěři již neškodil. 
Jen ten kámen je od té doby lidem ze širokého 
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okolí zván Čertovým trůnem.
I tato chodovská pověst byla zapsána do 

obecní kroniky na základě vyprávění místních 
obyvatel chodovským učitelem Antonem Eber-
tem (*1864). Jedná se o častý motiv lidových 
pověstí - čerti, ďáblové, strašidla a démoni byli 
nejčastějšími postavami lidové představivosti. Pro 
středověkého a raně novověkého člověka, kte-
rý takřka nikdy neopouštěl údolí, ve kterém žil, 
představovaly tyto bytosti všechno to, co jej celý 

Čertův trůn v roce 2014.

život ohrožovalo, a zároveň to dávalo jasnou 
podobu všemu neznámému, čeho se bál - lesu, 
neznámým a nebezpečným místům.

Čert už na svém trůnu nad Chodovem dlouho 
nesedává a z kdysi holého kopce dnes na město 
přes husté lesy už vidět není. Ale ty otisky ďáb-
lova zadku jsou na kamenech dodnes. Tak se na 
ně běžte podívat.

 Miloš Bělohlávek, městský historik
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26. dubna – 31. května 2022                   

přihlašování návrhů a projektů

1. června – 30. června 2022                    

posouzení  proveditelnosti návrhů 

1. července – 31. srpna 2022                  

hlasování o nejlepší projekt

v průběhu roku 2023                                

realizace vítězných projektů

Harmonogram

26. dubna – 31. května 2022                   

přihlašování návrhů a projektů

1. června – 30. června 2022                    

posouzení  proveditelnosti návrhů 

1. července – 31. srpna 2022                  

hlasování o nejlepší projekt

v průběhu roku 2023                                

realizace vítězných projektů

mujchodov.cz



Do konce května byla možnost přihlásit svůj návrh do prvního 

ročníku participativního rozpočtu.  Děkujeme všem, kteří se 

zapojili a svým návrhem přispěli. 







Vyhodnocení proveditelnosti

V průběhu června proběhne vyhodnocení technické a ekonomické proveditelnosti 

a kontrola, zda jsou navržené projekty v souladu s plánovaným rozvojem města. 

Po konečném schválení Radou města představíme veřejnosti projekty, které postoupí 

do hlasování.

V průběhu července a srpna je to 

na vás!  Hlasovat můžete 

elektronicky na stránce 

mujchodov.cz. Každý občan má 

k dispozici dva hlasy, které můžete 

udělit jednomu projektu, nebo je 

libovolně rozdělit mezi dva

různé projekty.

Hlasování 

Participativní rozpoče
t

Děkujeme!
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15.10.22
KASS CHODOV

Vavrinecká
�
 13.8.22
Chodov

 pout’ 

LETNÍ 
KINO
16. 6. CTVRTEK 
PRVOK, ŠAMPÓN, TECKA A KAREL

17. 6. PÁTEK 
ZBOZNOVANÝ

18. 6. SOBOTA 
LÁSKA NA ŠPICKÁCH

OD 21.30 HOD.
STAROMESTKÁ ULICE
VSTUP ZDARMA

ˇ
ˇ

ˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
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Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 14. ČERVNA
10:00 HOD.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 28. ČERVNA
10:00 HOD.

SRDCE NA DLANI
VSTUPNÉ 50 KČ
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

2. 6. (čt) 17 h, 4. 6. (so) 20 h, 6. 6. (po) 20 h, 20. 6. (po) 20 h, 30. 6. (čt) 20 h
Tři tygři: Jackpot
Komedie / ČR / 110 min. / Režie: Emil Křižka / 120 Kč
Tři tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 
cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan (Albert 
Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské 
policie Robert (Robin Ferro) a snaživý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír 
Polák).

9. 6. (čt) 20 h, 10.-11. 6. (pá-so) 17 h, 11.-12. 6. (so-ne) 20 h, 17. 6. (pá) 17 h, 18. 6. (so) 
20 h, 25. 6. (so) 17 h, 2. 7. (so) 17 h   
Jurský svět: Nadvláda 3D
Sci-fi / USA / 146 min. / CZ / Režie: Colin Trevorrow / 150 Kč
Příběh filmu se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jur-
ských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho jsme 
si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu 
potravního řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít ve svůj prospěch...

23. 6. (čt) 17 h, 24. 6. (pá) 20 h, 26. 6. (ne) 20 h, 28. 6. (út) 20 h, 2. 7. (so) 20 h
Prezidentka
Romantický / ČR / 95 min. / Režie: Rudolf Havlík / 140 Kč
Kateřina Čechová (Anna Geislerová), historicky první česká prezidentka, má za sebou rok 
v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla 
v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu 
kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí 
vyjde dokonale. 

30. 6.-1. 7. (čt-pá) 17 h, 2.-3. 7. (so-ne) 15 h ,           
3. 7. (ne) 17 h 

Animovaný / USA / 95 min. / 140/120 Kč

2.-3.6. (čt-pá) 20 h, 5. 6. (ne) 20 h, 7. 6. (út) 20 h,  
12. 6. (ne) 17 h, 22. 6. (st) 20 h, 3. 7. (ne) 20 h  

Komedie / ČR / 89 min. / 130 Kč
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Ženy a život

130 Kč

1. 6. (st) 20 h

Komedie / ČR / 87 min / Režie: Petr Zahrádka

120 Kč

Komedie / ČR / 110 min / Režie: Emil Křižka   

Tři tygři: Jackpot

2.6. (čt) 17 h, 4.6. (so) 20 h, 6.6. (po) 20 h

2.-3.6. (čt-pá) 20 h, 5. 6. (ne) 20 h, 7. 6. (út) 20 h

Pánský klub

Komedie / ČR / 89 min / Režie: Matěj Balcar 

130 Kč

3. 6. (pá) 17 h, 5. 6. (ne) 17 h

Zakletá jeskyně

140/120  Kč

Fantasy / SR, ČR / 98 min / Režie: M. Čengel Solčanská

4.-5. 6. (so-ne) 15 h

Rodinný/ USA / 110 min / CZ / Režie: Jeff Fowler

130/110 Kč

Ježek Sonic 2

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D

Fantasy / USA / 127 min / CZ / Režie: Sam Raimi    

150 Kč

4. 6. (so) 17 h

140 Kč

Top Gun: Maverick

Akční / USA / 131 min / CZ / Režie: Joseph Kosinski       

8. 6. (st) 20 h

10. 6. (pá) 20 h

Ženy a život

Komedie / ČR / 87 min / Režie: Petr Zahrádka

130 Kč

9.6. (čt) 20 h, 10.-11.6. (pá-so) 17 h, 11.-12.6. (so-ne) 20 h

Jurský svět: Nadvláda 3D

Sci-fi / USA / 146 min / CZ / Režie: Colin Trevorrow   

150 Kč

9. 6. (čt) 17 h

Vyšehrad: Fylm

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

120 Kč

11. 6. (so) 15 h

Náměsíčníci

Animovaný / DE / 85 min / Režie: Ali Samadi Ahadi 

130 Kč

130 Kč

12. 6. (ne) 17 h

Komedie / ČR / 89 min / Režie: Matěj Balcar

Pánský klub

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

Vyšehrad: Fylm

13. 6. (po), 15. 6. (st)  20 h

120 Kč

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Jakub Kroner

Šťastný nový rok 2

14. 6. (út) 10 h - dopolední kino

50 Kč

140 Kč

Top Gun: Maverick

Akční / USA / 131 min / CZ / Režie: Joseph Kosinski  

14. 6. (út) 20 h 

Sci-fi / USA / 146 min / CZ / Režie: Colin Trevorrow

Jurský svět: Nadvláda 3D

150 Kč

17. 6. (pá) 17 h, 18. 6. (so) 20 h

120 Kč

Kdyby radši hořelo

Komedie/ ČR / 84 min / Režie: A. Koloman Rybanský  

16. 6. (čt) 20 h

16. 6. (čt) 17 h, 17. 6. (pá) 20 h

120 Kč

Romantický/ ČR / 90 min / Režie: Jakub Machala

Láska hory přenáší

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: A. MacLane 

18. 6. (so) 15 h, 19. 6. (ne) 17 h

Rakeťák

130/110 Kč

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D

Fantasy / USA / 127 min / CZ / Režie: Sam Raimi    

150 Kč

18. 6. (so) 17 h 

19. 6. (ne) 15 h

130 Kč

Náměsíčníci

Animovaný / De / 85 min / Režie: Ali Samadi Ahadi 

Animovaný / USA / 91 min / CZ / Režie: Ben Stassen  

Ušák Chicky a Zlokřeček

100 Kč

12. 6. (ne) 15 h
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Tři tygři: Jackpot

30. 6. (čt) 20 h

Komedie / ČR / 110 min 

Režie: Emil Křižka

130 Kč

Elvis

1. 7. (pá) 20 h

Životopisný/ USA / 159 min / TIT / Režie: Baz Luhrmann

150 Kč

Sci-fi / USA / 146 min / CZ / Režie: Colin Trevorrow

Jurský svět: Nadvláda 3D

2.7. (so) 17 h 

Prezidentka

140 Kč

Romantický / ČR / 95 min / Režie: Rudolf Havlík

2. 7. (so) 20 h

Rakeťák

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Angus MacLane 

25. 6. (so) 15 h

130/110 Kč

Sci-fi / USA / 146 min / CZ / Režie: Colin Trevorrow

Jurský svět: Nadvláda 3D

150 Kč

25. 6. (so) 17 h

Fantasy / SR, ČR / 98 min / Režie: M. Čengel Solčanská 

Zakletá jeskyně

140/120  Kč

26. 6. (ne) 15 h

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D

26. 6. (ne) 17 h

Fantasy / USA / 127 min / CZ / Režie: Sam Raimi    

150 Kč

Komedie/ ČR / 84 min / Režie: A. Koloman Rybanský  

Kdyby radši hořelo

120 Kč

19. 6. (ne) 20 h

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Martin Horský

Srdce na dlani

28. 6. (út) 10 h - dopolední kino

50 Kč

Komedie / ČR / 110 min / Režie: Emil Křižka

120 Kč

20. 6. (po) 20 h

Tři tygři: Jackpot

3. 7. (ne) 20 h

Komedie / ČR / 89 min / Režie: Matěj Balcar

Pánský klub

130 Kč

30.6.-1.7. (čt-pá) 17 h, 2.-3.7. (so-ne) 15 h , 3.7. (ne) 17 h

Mimoni: Padouch přichází

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Kyle Balda   

140/120 Kč

Akční / USA / 131 min / CZ / Režie: Joseph Kosinski       

Top Gun: Maverick

140 Kč

21. 6. (út) 20 h

23.6. (čt) 20 h, 24.6. (pá) 17 h, 25.6. (so) 20, 27.6. (po) 20 h

130 Kč

Elvis

Životopisný/ USA / 159 min / TIT / Režie: Baz Luhrmann

23. 6. (čt) 17 h, 24. 6. (pá) 20 h, 26. 6. (ne) 20 h 

Prezidentka

Romantický / ČR / 95 min / Režie: Rudolf Havlík   

140 Kč

28. 6. (út) 20 h

Romantický / ČR / 95 min / Režie: Rudolf Havlík

140 Kč

Prezidentka

Láska hory přenáší

29. 6. (st) 20 h

Romantický/ ČR / 90 min / Režie: Jakub Machala

120 Kč

Pánský klub

Komedie / ČR / 89 min / Režie: Matěj Balcar

130 Kč

22. 6. (st) 20 h
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

7. 6. (út) až 10. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

14. 6. (út) až 17. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

21. 6. (út) až 24. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

28. 6. (út) až 1. 7. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

16. 6. (čt) 9-12 h
Výkup zlata
předsálí kina

16.-18. 6. (čt-so) 21.30 h
Letní kino
16. 6. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
17. 6. Zbožňovaný
18. 6. Láska na špičkách
Vstup zdarma
Staroměstská ulice

25. 6. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

ZUŠ Chodov

1. 6. (st) 16.30
Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru                      
p. uč. P. Hlavaté  
kino Chodov 

10. 6. (pá) 17 h
Noc kostelů - vystoupení žáků ZUŠ
evangelický kostel

13. 6. (po) 19 h
Absolventský recitál T. Matějů - saxofon     
koncertní sál ZUŠ

16. 6. (čt) 15 h
Vystoupení žáků lit.-dramatického oboru
mladší žáci p. uč. J. Rottové
učebna LDO

17. 6. (pá)
Den pro sociální služby - vystoupení žáků ZUŠ
Staroměstská ulice

18. 6. (so)
Chodov sobě - vystoupení žáků ZUŠ
restaurace U Nádraží Chodov

13.-16. 6. (po-čt) 15-17 h
Zápis nových žáků do ZUŠ
budova ZUŠ – Dukelských hrdinů 338

22. 6. (st) 17 h
Koncert U potoka
prostranství před ZUŠ

23. 6. (čt) 16 h
Vystoupení žáků lit.-dramatického oboru
starší žáci p. uč. J. Rottové
učebna LDO

8. 6. (st) 17 h
Děti dětem
Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Chodov
Výstava potrvá do 30. 6. 2022. 
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h.
Galerie u Vavřince 

Galerie u Vavřince

Knihovna Chodov

15. 6. (st) 13.30-17.30 h   
Jak na chytrý telefon a tablet
Chcete se naučit správně a bezpečně ovládat svůj chyt-
rý telefon nebo tablet? Moudrá Sovička, z. s., a knihovna 
Chodov zvou seniory ve věku 65 let a více na 4hodinový 
seminář. Pro 10-15 osob. Akce je ZDARMA z programu Di-
gitální odysey za podpory Nadace Vodafone. Rezervace 
nutná na kontaktech tel: 352 352 256, e-mail: dospele@
knihovnachodov.cz nebo osobně v knihovně.

http://archiv.kasschodov.cz/tvarchiv


SportDDM Bludiště Chodov
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1. 6. (st) 8-14 h 
Mezinárodní den dětí
Oslava je určená všem dětem z MŠ a 1. st. chodovských ZŠ.
areál DDM Bludiště

od 6. 6. (po) 
Nábor do kroužků
V kanceláři DDM se můžete zapisovat do kroužků na nový 
školní rok.
Využijte příležitosti a pro přihlášku přijďte bez zářijové 
fronty.

10. 6. (pá) 9 h 
Školkolympiáda
Pořádají: DDM Bludiště, ZŠ Školní, ŠAK Chodov
Sportovní víceboj pro prostřední třídy MŠ. Přijít může z 
každé MŠ celá třída, soutěžit bude úplně každý. Rodiče, 
prarodiče a další diváci jsou vítáni.
ŠAK Chodov

15. 6. (st) 9 h 
Branný den
DDM Bludiště Chodov, Městská policie Chodov a Sbor 
dobrovolných hasičů Chodov připravily pro detektivy ze 
4. a 5. tříd chodovských ZŠ velkou detektivní hru, ukázku 
výbavy a výstroje městských policistů a hasičů, střelbu ze 
vzduchovky, ukázku výcviku psů, soutěže a opékání.
ŠAK Chodov

28. 6. (út) 16 h 
Zakončení školního roku
Zakončení proběhne formou závodů rodičů a jejich dětí. 
Všichni budou rozděleni do družstev, na vítěze budou 
čekat odměny a medaile. Nepůjde o výkony, nemusíte se 
obávat, ale o chuť se bavit a hlavně nadšení ze společných 
zážitků s dětmi. Po ukončení závodů bude opět připraveno 
opékání buřtů, které si přinesete.
ŠAK Chodov

30. 6. (čt) 8 h 
Zmrzlina za vysvědčení
Přijďte se pochlubit vysvědčením.
1. stupeň bez trojky, 2. stupeň bez čtyřky
Do vypotřebování zásob.
areál DDM Chodov

Chorvatsko - poslední volná místa!
Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště Cho-
dov 11.-20. 8. 2022
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží 
věk dětí: 8-15 let
Cena poukazu: od 10.000 Kč
(ubytování, 5x denně strava, pitný režim, doprava, služby 
kempu, pobytová taxa, pedagogický dozor, pojištění i stor-
na)
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

1. 6. (st) 9, sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Kyselka, 10 km

2. 6. (čt) 17 h
Fotbalový zápas - mladší žáci - okresní přebor
Spartak-Dolní Rychnov

3. 6. (pá) 17 h
Fotbalový zápas - st. přípravka - okresní přebor
Spartak-Habartov

3. 6. (pá) 17 h
Fotbalový zápas - ml. přípravka - okresní přebor
Spartak-Březová

4. 6. (so) 10.30 h
Fotbalový zápas - starší žáci - okresní přebor
Spartak-Kraslice

4. 6. (so) 17 h
Fotbalový zápas - A muži - krajský přebor
Spartak-Nejdek

8. 6. (st) 9 h, sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
park Bohemie, vstupné 120 Kč, 10 km

10-12. 6. (pá-ne) 17 h
Beach volejbal
Český pohár juniorek a juniorů kategorie U20.

10. 6. (pá) 17 h
Fotbalový zápas - ml. přípravka - okresní přebor
Spartak-Horní Slavkov

11. 6. (so) 10.30 h
Fotbalový zápas - starší žáci - okresní přebor
Spartak-Svatava

17. 6. (so) 18 h
Fotbalový zápas - A muži - krajský přebor
Spartak-Slavia K. Vary B

18. 6. (ne) 10.30 h
Fotbalový zápas - B muži - okresní přebor
Spartak-Slavia K. Vary B

17.-18. 6. (pá-so) 17 h
Chodovská maxištafeta
stadion ŠAK Chodov

22. 6. (st) sraz autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Linhart, obora, 10 km

24.-26. 6. (pá-ne) 17 h
Beach volejbal
Český pohár 3*  v kategorii mužů a žen.

29. 6. (st) 8.30 h, sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Svatošské skály, 15 km



Uzávěrka 

letního dvojčísla

17. června 2022

V dubnu byla již zahájena sportovní sezóna 
mládeže. Chodovský sbor dne 23. 4. 2022 ve 
spolupráci se ŠaK Chodov organizoval 1. kolo 
HRY PLAMEN mládeže okresu Sokolov, závod 
požárnické všestrannosti (ZPV), naší terminologií 
tzv. „braňák“. Zde změřili mládežníci i dorostenci 
z celého okresu Sokolov své síly během běžec-
kého okruhu v prostorách Smolnického kopce 
a Bílé vody v různých dovednostech. Například 
střelba ze vzduchovky, určení azimutu, poznávání 
různých značek, znalost optických signálů včet-
ně určování hasičských technických prostředků, 
znalost zdravovědy, nechybělo překonávání růz-
ných lanových překážek. Výsledky, ačkoliv byly 
pro naše mládežníky vynikající, budou oficiálně 
vyhodnoceny až po druhém kole, taktéž v pro-
storách atletického stadionu ŠaK Chodov během 
května. Kamarádům z chodovského atletického 
klubu moc děkujeme za poskytnutí zázemí ve 
velmi důstojném prostředí atletického stadionu. 
Hned druhý den zahájila chodovská mládež 
úvodní kolo STIMAX Cupu, seriálu závodů indivi-
duálních disciplín na 60 m a 100 m s překážkami. 
Přes velmi nepříznivé počasí v Ústí nad Labem 
padlo 6 osobních rekordů. Výsledky: Mladší dív-
ky (42 startujících): Nikola Balážová 7. místo (čas 
18,22), Laura Hofrichterová 27. místo (čas 22,74 
OR); starší dívky (69 startujících): Eliška Šimralová 

12. místo (čas 14,74 OR), Dominika Slavíčková 24. 
místo (čas 16,17 OR); nejmladší chlapci (17 závod-
níků): Teodor Kaňa 8. místo (čas 28,01 OR); mladší 
chlapci (24 závodníků): Denis Hynšt 18. místo (čas 
19,63); starší chlapci (48 závodníků): Marek Brom 
18. místo (čas 16,19 OR), Filip Belička 19. místo (čas 
16,34 OR). Koncem dubna nechyběla spoluprá-
ce hasičů při organizaci čarodějnických slavností. 
Chodovští hasiči připravili soutěžní stanoviště pro 
děti s ukázkou techniky, společně vztyčili májku, 
nakonec postavili a zapálili tradiční vatru. 

Všem členům jednotky i sboru děkujeme za 
jejich odvedenou náročnou práci. Sportovním 
kolektivům včetně trenérů i jednotlivců děkuje-
me za vzornou reprezentaci, taktéž gratulujeme 
ke krásným výsledkům. 

Průběžné informace jsou aktualizovány na 
webu www.sdhchodov.cz či našem facebooku. 

 Ing. Jiří Kiss

Sportovní sezóna hasičů zahájena

Hasičský sport
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Mistrovství Evropy WMAC 2022 
Samurai tým vyrazil na další evropskou akci, 

po úspěšném tažení v ČR postoupili na mist-
rovství Evropy, které se konalo v italské Cervii.

Samurai tým, složený z bojovníků: Johny 
Kolář, Kryštof Schwarz a Daniel Sarkany, pod 
vedením trenérů Václava Koláře a Evžena Bu-
byra, bojoval o tituly v disciplínách kickboxu 
a MMA. 

První bojovník, zkušený Kryštof Schwarz, 
medailista z MS v Rakousku, nastoupil v ka-
tegorii U15 -60 kg v disciplínách kickboxu  
a zkušenost byla znát. V eliminaci se probojo-
val v každé disciplíně do finále. 

V prvním finále v lightcontactu se utkal 
s dalším českým reprezentantem a získává 
svůj pás šampióna, ve druhém finále rakouský 

Bojové sporty reprezentant odstupuje pro zranění a Kryš-
tof přidává druhý pás šampióna. Majitel pásu 
světového šampióna přidává tak další dva 
pásy, tentokrát evropského šampióna. „Moc 
se mi to líbilo, jsem rád, že jsem se mohl zú-
častnit. Už účast je odměna za celoroční práci 
a úspěchy na republikových soutěžích.“

Druhý reprezentant Johny Kolář nastupu-
je na začátku v disciplíně MMA, kde poráží 
všechny soupeře dominantním způsobem, 
nemá problém bojovat v postoji i na zemi a 
získává svůj první pás evropského šampióna 
v této disciplíně. 

V kicklightu ho v prvním kole čeká soupeř  
z Itálie, zápas byl dramatický i vzhledem  
k chování Italů až do poslední chvíle a zname-
nal těžký postup do semifinále.

 V semifinále je další soupeř, také Ital, kte-
rého poráží jasně na body. Finále proti ra-
kouskému soupeři zvládá i přes únavu a stává 

Úspěch samurajů na mistrovství 
Evropy
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se i v této disciplíně šampiónem. V poslední 
disciplíně K1 se po náročném programu pro-
bojoval rovněž do finále, kde ho čekal exo-
tický soupeř s italským pasem z africké země 
Burkina Faso. Ten byl nad jeho síly a ve finále 
prohrává po neskutečném souboji na body  
a bere stříbro. 

S celkovou bilancí bere dva pásy šampióna 
a titul vicemistra Evropy. 

„Mé dojmy z ME jsou velmi pozitivní. Zá-
vody probíhaly v super náladě i přes menší 
šarvátky s Italy a překvapivý zjištění o Issou-
fovi z Burkiny Faso. Jsem rád, že jsem se mohl 
zúčastnit takových velkých závodů, a bylo mi 
ctí reprezentovat náš Samurai tým.“

Medailové úspěchy doplnil nejmladší bo-
jovník Daniel Sarkany, který při své premiéře 
na tak velké soutěži získal dva tituly vicemistra 
Evropy. 

„Bylo mi ctí být součástí Samurai týmu.“ 

Společná práce nás posunula opět vpřed 
a úspěch naší reprezentace je úspěchem celého 
týmu. Nechyběl stres, napětí i vypětí všech sil. 

Vše jsme zvládli jako tým a výsledek byl 
úžasný. 

Naše reprezentace veze 4 tituly mistra Ev-
ropy a 3 tituly vicemistra Evropy z disciplín 
MMA, K1, kicklight a lightcontact.

Z celého srdce děkuji celému týmu, všem 
trenérům, kteří se podíleli se mnou na přípra-
vě, Evženu Bubyrovi, Marcelu Klikovi a Jaro-
slavu Kalfářovi, organizačnímu týmu Pavlíně 
Schwarzové, Luďkovi Sarkánymu, Stanislavu 
Francovi, bylo mi ctí.

Děkujeme za podporu Národní sportovní 
agentuře, Karlovarskému kraji, městu Chodov, 
městu Nejdek.

Staň se samurajem i ty. 
www.samurai-fight-club.cz
 Václav Kolář 
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Volejbal  

Excelentní rozloučení extraligových 
týmů BVC Chodov s letošní sezónou 

To, o čem jsme zde v Chodově dlouhou 
dobu jen snili, se během uplynulých dvou 
víkendů stalo skutečností. Pokud pominu 
úspěchy mladších a starších žákyň, tak his-
toricky Chodovu chyběla účast ve finálové 
části vrcholné republikové soutěže extraligy 
kadetek a juniorek. 

Již před dvěma roky jsme měli možnost 
usilovat o medaile z MČR, ale oběma druž-
stvům vše překazil těsně před posledním 
schůdkem k úspěchu COVID. 

Letos jsme se už dočkali, a navíc jen čtyřem 
týmům v ČR se podařilo tento skvělý úspěch, 
jako byla přítomnost ve finále MČR kadetek 
a juniorek v ročníku 2021/2022, napodobit. 

Jako první dostaly svou příležitost prokázat 
své kvality během víkendu 28. 4. – 1. 5. naše 
kadetky. Celou sezónu figurovaly na před-
ních pozicích celkového hodnocení a zá-
kladní část dlouhodobé soutěže zakončily 

po sedmi odehraných soutěžních turnajích 
na celkovém třetím místě.

Poslední turnaj v sezóně nás bohužel ne-
zastihl v optimální herní formě a pohodě. 
Náladu a dobrý pocit z víkendu si však hol-
ky spravily posledním utkáním o páté místo 
proti Ostravě, které skončilo pro naše druž-
stvo nejtěsnější možnou a tvrdě vybojova-
nou výhrou 15:13 v pátém setu. 

Titul mistra ČR 2022 si odvezl z Liberce 
Olymp Praha před druhým týmem KP Brno 
a třetí Duklou Liberec.

Největší překvapení MČR juniorek 2022 ve 
dnech 5.–8. 5. – bezpochyby družstvo BVC 
Chodov! Nečekaný postup ze základní sku-
piny přes favorizovaný Šternberk v sestavě 
s pěti hráčkami extraligy žen katapultoval 
vnímání BVC Chodov mezi odbornou veřej-
ností znovu opravdu do velkých výšin. 

V nedělním zápase o třetí místo jsme se 
museli sklonit před kvalitou soupeře z Prahy, 
ale šanci bojovat o medaile jsme si všichni na 
hřišti i na lavičce a v hledišti užili.

Kvalita finále mezi Brnem a Libercem byla 
ještě o stupínek výše a s koncem šťastnějším, 

Je dobojováno, konec sezóny 
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ale zaslouženým pro velmi profesionálně pů-
sobící KP Brno, od týmového projevu hráček 
a práce realizačního týmu až po fantastické 
povzbuzování fanoušků KP Brno. 

Příjemné, nádherné a zasloužené rozlou-
čení našich starších hráček s jejich volejba-
lovou kariérou. Odchod z vrcholu tak, jak to 
má být… Závěrečný ceremoniál MČR s vyhlá-
šením vítězů je hezké a nezapomenutelné 
zažít z pohledu přímého účastníka. To, co 
hráčce na palubovce nikdo nevezme… 

Jsme pyšní na holky, jak bojovaly v nerovné 
konkurenci týmů trénujících na vysoké úrovni 
8x týdně za podpory realizačních týmů ex-
traligy žen. Klobouk dolů, holky.
Výborné ukončení sezóny týmu 
mladších žákyň BVC Chodov

Na úspěchy z minulých víkendů se pokusil 
navázat i tým mladších žákyň, který si kvali-
fikačním sítem vybojoval účast mezi 16 nej-
lepšími týmy z ČR na republikovém finále  
v Táboře.

Již samotná účast byla pro tento kolektiv 
ohromným úspěchem. V Táboře postup ze 
čtyřčlenné základní skupiny mezi 12 nejlep-

ších byl dalším velmi povzbuzujícím krokem. 
V semifinálové skupině holky bojovaly, seč jim 
síly stačily. Postupem z pátého místa se doká-
zaly probojovat do boje o konečné deváté až 
dvanácté místo.  

Nakonec výborný výkon stačil na umístění 
mezi elitní desítkou v ČR. Celkové desáté mís-
to je pro chodovský volejbal velkým příslibem 
do dalších let.
Chodovský plážový volejbal  

O víkendu 10.–12. 6. proběhne ve  spor-
tovním areálu Beach volleyball club Chodov, 
Bezručova ulice, Český pohár juniorek a juni-
orů kategorie U20.

O víkendu 24.–26. 6. proběhne ve  spor-
tovním areálu Beach volleyball club Chodov, 
Bezručova ulice, Český pohár 3*  v kategorii 
mužů a žen.

Poslední zprávou pro příznivce plážového 
volejbalu je, že dne 3. 6. 2022 se po dlouhé 
době opět otevírá občerstvení na kurtech 
pod novým názvem BEACH BOX BISTRO. 
Všichni sportovci a slušní lidé jsou co nejsr-
dečněji zváni. 

 Ladislav Zapf
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Mezinárodní turnaj TENNIS EUROPE
Poslední týden v dubnu se v Brně konal mezi-

národní turnaj TENNIS EUROPE hráček do 16 let, 
kterého se zúčastnila i Tereza Krejčová. Terka na 
tento turnaj odjížděla hlavně sbírat zkušenosti, 
protože zatím patří do kategorie do 14 let. Do 
hlavní soutěže se nominovalo 32 děvčat. V prv-
ních třech kolech vyhrála bez větších problémů, 
a tím se probojovala do samotného semifinále 
turnaje. V semifinále pokořila svou soupeřku 6:2, 
6:4 a mohla se těšit na své první finále v této vyšší 
kategorii. Do finále šla se sebevědomím a chutí 
zvítězit. Své soupeřce nedala šanci a po setech 
6:1, 6:1 suverénně zvítězila na tomto turnaji. Tím-
to skvělým výsledkem se posunula do TOP 15  
v evropském žebříčku hráček do 14 let.

Tenis

T. Krejčová ovládla mezinárodní 
turnaj 

Atletika

Atletika pro Chodov 2022
Letošní sezóna byla zahájena. První závody při-
pravené pro všechny věkové kategorie, Atletika 
pro Chodov, proběhly 20. 4. 2022.
Jednalo se o čtyřboje sestávající z překážek, 
hladkého sprintu, skoku do dálky a hodu míčkem 
či vrhu kladivem. V kategorii OPEN pak ti větší 

mohli v začátku sezóny zkusit i 300m trať. 
I přes chladné počasí a nepříjemný skluz v časo-
vém pořadu se podařilo utvořit spoustu nových 
osobních rekordů. 
Všechny výsledky jednotlivých disciplín najdete 
zde: 
https://online.atletika.cz/vysledky/63772
foto: https://atletikachodov.rajce.idnes.cz
 Chodovská tretra
Již 3. ročník Chodovské tretry – memoriálu Li-
bora Dočkala proběhl za krásného počasí. Do 
Chodova se sjelo 383 závodníků z 18 oddílů, aby 
sváděli boje o medaile i věcné a finanční ceny.  
Závody byly připraveny pro všechny věkové ka-
tegorie od předžactva až po veteránskou atleti-
ku. Součástí závodů byly i dvě velké ceny – Velká 
cena Libora Dočkala ve skoku dalekém, která  se 
dočkala nového zápisu do rekordních listin, když 
Filip Hlídek z SC Start utvořil nový rekord mítin-
ku s hodnotou 678 cm.  Druhá, Velká cena Petra 
Bernata v běhu na 100 m, kterou pro sebe ve 
finále vybojoval Jakub Vostatek ze Sokola Petřín 
v čase 11,03.
Součástí tretry byl mimo jiné i Krajský přebor 
v běhu na 5 000 m na dráze. Zde si pro vítězství 
doběhli a mistry KV kraje se stali Tomáš Kožák, 
SC Start K.Vary, a Heidi Juránková, Triatlet K.Vary. 
Skvělé výkony byly k zhlédnutí v diskařském kru-
hu v podání mistra ČR Marka Bárty, PSK Olymp 
Praha, kterému nejdelší pokus dolétl na 60,26 m,  
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či druhého v pořadí Petra Procházky z AC Tepo 
Kladno s nejlepším pokusem  54,96. Výborně jim 
sekundoval junior Kryštof Neděla, jehož 1,75kg 
disk dolétl v nejdelším pokusu na 48,92 m. 
Také v koulařském sektoru mohli diváci vidět 
skvělé výkony, René Hamberger z Domažlic zví-
tězil výkonem 15,58,  v juniorské kategorii pak 
6kg kouli poslal nejdále Tomáš Procházka ze 
Škody Plzeň. Nejdelší pokus měřil 17,25.
Z domácích závodníků se nejvíce dařilo doros-
tenci Jakubu Staňkovi, který se ozdobil třemi 
zlatými medailemi, když zvítězil v běhu na 800 

m, disku a kouli. St. žákyně Michaela Zaschke-
ová přidala zlato ve výšce a stříbro v běhu na 
800 m, dorostenka Adéla Čedíková vyhrála doros-
teneckou kouli a mezi ženami skončila stříbrná 
v disku. Starší žák Filip Kozincev zvítězil ve skoku 
vysokém a přidal třetí místo v kouli.  Mladší žák 
David Klouček zvítězil ve své věkové kategorii ve 
vrhu koulí.
Další výsledky na: https://online.atletika.cz/
vysledky/63680/1340
Fotografie:https://atletikachodov.rajce.idnes.cz
 Miloš Volek
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PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00
Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů

tel.  777 590 686
email: libor.bracek@seznam.cz

PŮJČ 
SI MĚ
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AUTOELEKRO OPRAVY
opravy alternátorů a startérů

ROMAN HORÁK
Lesní 482, Chodov | tel.: 603 237 045

PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00-11:30  13:00-17:00 h
ST 8:00-11:30 h

JOHNNY SERVIS, s.r.o. 

Pro pobočku Karlovy Vary PŘIJMEME
Řidič - samostatný servisní technik 

Specialisté na komplexní technické 
a sanitární zázemí pro sportovní, 

kulturní společenské akce a stavby.

Kontakt tel.: 602 460 302
e-mail: havel@johnnyservis.cz

MMAAUUEERRSSTTAAVV
772255  008800  991166

44ZZeemmnníí  aa  vvýýkkooppoovvéé  pprrááccee
44SSttaavveebbnníí  pprrááccee
44ZZaahhrraaddnníí  pprrááccee
44OOpprraavvyy  ddoommááccnnoossttíí

PROVÁDÍM VEŠKERÉ

ZEDNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE

TEL. 721 757 399

A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY
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MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektroinstalace 
       

       Tel.:604 487 516           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  






provádìt údr�bu a opravy technologického zaøízení n

provádìt zmìny v technickém nastavení automatù pøi n

zmìnì výroby

sledovat a kontrolovat funkènost technologického n

zaøízení, opravovat demontované souèásti 

rozbor a vyhodnocení stavu svìøeného zaøízení n

ochotu pracovat v nepřetržitém provoze n

(směna 12h, krátký/dlouhý týden)

vazačský a jeřábnický průkaz, průkaz řidiče n

MDV výhodou 

Vše Vás nauèíme.

svářečský průkaz výhodou n




vyučen v oboru – zámečník, mechanik, n

mechatronik 
praxe v oboru alespoň 2 roky n

flexibilitu, loajalitu, ochotu dále se vzdělávat n

pøispíváme na penzijní pojištìní n

pokud naši skláøi pøivedou do party n

nìkoho nového, dostanou bonus 
25 000 Kè 

za 25 Kè se u nás dobøe najíte n

ka�dý rok Vám pø ispìjeme na n

dovolenou nebo volnoèasové aktivity 
(tento rok 12 000 Kè) 

pøispìjeme Vám na dojí�dìní do n

práce a z práce 

vyplácíme bonusy za dlouholetou n

spolupráci 

necháme Vás odpoèívat o týden déle, n

ne� nám naøizuje zákoník práce 



stabilní zamìstnání, v�dy� jsme tu u� n

více ne� 140 let

O-I Czech Republic a.s., Závod Nové Sedlo, Sklářská 546, 357 34 Nové Sedlo

nebo nás kontaktujte na tel. čísle 703 404 427.
Životopisy zasílejte na:  

b
u
d
-s
k
la
re
m
.c
z
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz

REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty, 

revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie, 

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2

● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik, seřízení geometrie
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov

K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE
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VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV
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